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Medlemmer, KSF:
• Kommunaldirektør helse og omsorg Bergen
kommune /AD Sørlandet sykehus Nina
Mevold, leder (AU)
• Avdelingsdirektør helse og velferd, Åse Laila
Snåre, KS, nestleder (AU)
• Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune,
medlem (AU)
• Kommuneoverlege Hans Petter Torvik, Sandnes
kommune, medlem
• Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune,
medlem
• Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta
kommune, medlem
• Fylkesleder Geir Liavåg Strand, FFO Sogn og
Fjordane, medlem
• Professor Marit Kirkevold, UiO, medlem (AU)
• Professor, forskningsleder Tone Alm
Andreassen, HiOA, medlem
• Professor/instituttleder Nina Emaus, UiT,
medlem
• Dekan medisin Björn Gustafsson, NTNU,
medlem
• Professor Jørund Straand, UiO, medlem (AU)
• Fagdirektør Marta Ebbing, FHI, medlem

«Nye oppgaver, nye medisinske og teknologiske muligheter og strengere
behov for prioriteringer understreker behovet for et kunnskapsløft i
kommunenes helse- og omsorgstjenester. Fremtidens helse- og
omsorgstjenester er under press og sykehusene intensiverer og avgrenser sin
aktivitet til høyt spesialiserte tjenester til pasientene. I et
spesialisthelsetjensteperspektiv beskrives fremtidig bærekraft som avhengig
av at kommunene overtar ytterligere oppgaver; ikke minst i form av
liggedøgn. Dette er i utgangspunktet en uttalt ønsket utvikling, men tempoet
i hhv ned- og oppbygging er ikke harmonisert eller konsekvensvurdert, verken
når det gjelder kapasitet, kompetanse eller finansiering.»
«Kommunene vil også måtte
prioritere hardt fremover. Økende
behov for helsetjenester, færre
hender og strammere budsjetter vil
kreve solid kunnskap og forskning
for å underbygge og sikre at
prioriteringene kan skje innenfor
rammene av faglig forsvarlighet.»

KSFs mandat:
• Hensiktsmessig organisering (mandat, antall, organisering mv.) av regionale
samarbeidsorganer for forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å
etablere disse samarbeidsorganene.
• Ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og
utdanningsbehov, slik disse formuleres av kommunene i de regionale
samarbeidsorganene og i andre sammenhenger, for eksempel i HO21-strategien
og Regjeringas handlingsplan.
• Særlig vektlegge og søke å dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes
helse- og omsorgstjenester, herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til
kommunal sektor.
• Koordinere de regionale samarbeidsorganene med sikte på å sikre best mulig
samordning av og unngå overlapp mellom kommunenes, forsknings- og
utdanningsinstitusjonene og myndighetenes forskningsinnsats.
• Stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som
har betydning for kommunenes helse- og omsorgstjenester.
• Drøfte ulike modeller for finansiering av kunnskapsløftet for kommunene,
med sikte på å avklare hvordan kunnskapsløftet skal finansieres.

Rapportstruktur
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3.
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Sammendrag og anbefalinger
Innledning
Kunnskapsstatus innen helse- og omsorgsfeltet i Norge: beskrivelse av
forskningsbehov og omtale av eksisterende forskning
Dagens kunnskapssystem
Forslag til struktur for kunnskapsløftet i kommunene
Finansieringsordninger for kunnskapsløftet i kommunene
Stimulering til internasjonalt forskningssamarbeid

Utdrag fra rapporten (s. 40):
“KSF foreslår at det identifiseres noen motorkommuner, eller
kunnskapskommuner.
Disse vil, som sykehusenes universitetssykehus i samarbeid med akademia,
kunne videreutvikle egne organisasjoner gjennom kunnskapssatsing, og de vil
måtte forplikte seg til å samarbeide tett med sine omegnskommuner i klynger.
Enkelte av omegnskommunene kan også bidra sterkt til kunnskapsløftet.
En motorkommune eller flere leder klyngen.
Klyngene vil trenge en styringsstruktur, og her har KSF sett på
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og Agderkommunenes
styringsstrukturer. [Regional koordineringsgruppe/RKG ehelse– nettverk av
helseledere fra de fem kommuneregionene i Agder
KSF foreslår ikke én standardisert styringsstruktur på klyngenivået.
Kommunene må selv utvikle styringsstruktur, og den kan fungere godt med
ulike modeller.”

Forslag til struktur
KSF (sentralt) Kan bestå av medlemmer
fra regionale strukturer. Kommunene
har et flertall; forsknings- og
utdanningsinstitusjoner og
brukerorganisasjoner er representert

SO består av kommunerepr (flertall) fra
klyngene + regionale UH/institutter +
brukerorg. Sekretariat legges til en kommune
som leder en helseklynge og som er villig til
å påta seg et overordnet ansvar for sin
region. En eller flere «motorkommuner»

Forslag til mandat for de
regionale samarbeidsorganene
- motorkommuner

Rådgivende
Bindeledd mot KSF

Rammebetingelser
Heve kommunenes kompetanse
Definere behov

Vedta tildeling

Vedtak i HelseOmsorg21-rådet 28. februar 2019:
• HO21-rådet stiller seg bak forslagene fra KSF. Rapporten overrekkes HOD, KD, KMD og
NFD med en anbefaling fra HO21-rådet om hvordan arbeidet til KSF bør tas videre.
• Det er et betydelig behov for et kunnskapsløft for helse- og omsorgstjenestene i
kommunene. HO21 rådet støtter etablering av Kommunenes strategiske forskningsorgan
for helse- og omsorgstjenestene.
• Det er behov for en opptrappingsplan for forsknings- og utviklingsarbeid i kommunale
helse- og omsorgstjenester. Sentrale myndigheter må forplikte seg til å stille med midler
til dette kunnskapsløftet. HO21 rådet forutsetter at også kommunesektoren bevilger
nødvendige midler til kunnskapsløftet. Det må arbeides videre med en forpliktende
finansieringsordning for dette forskningsarbeidet og vi ber HOD utrede en lovhjemmel
for sørge-for-ansvar for kommunene.
• Den foreslåtte modellen for organisering av kunnskapsløftet – med fire regionale
samarbeidsorganer under et nasjonalt, strategisk organ – vil være hensiktsmessig for å
møte kommunenes behov for relevant og praksisnær kunnskapsutvikling innen de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.
• HO21 rådet understreker betydningen av at det videre arbeidet skjer i dialog med KS og i
nært samarbeid med særlig KD og KMD.
• HO21 rådet viser til det omfattende arbeidet som er nedlagt av «Kommunenes
strategiske forskningsorgan (KSF)» og oppfordrer KS til å benytte gruppens kompetanse i
det videre arbeidet.

Oppfølging:
«Sørge-for-ansvar»?

«Sørge-for-ansvaret» i kommunene kan ivaretas ved å:
• Inngå i nettverk av kommuner for forskningssamarbeid.
• Sørge for styrket samarbeid mellom kommuner og UH- og instituttsektoren
blant annet via delte stillinger mellom kommunale tjenester og akademia.
• Delta i utforming av forskningsprioriteringer og gjennom formulering av
forskningsspørsmål for kommunale helse- og omsorgstjenester.
• Levere kvalitetssikrede data til forskningsprosjekter
• Være aktive partnere i planlegging og gjennomføring av forskningen.
• Samarbeide med et forskningskompetent fagmiljø så tidlig som mulig i
prosessen for å sikre forskningsmessig kvalitet i planlegging og
gjennomføring av prosjektet.
• Ta i bruk og implementere forskningsbasert kunnskap i tjenestene.
Noen få (men stadig flere) kommuner har et visst omfang på akademisk
kompetanse i kommunen.

«Veien videre»…

• Presentasjon og diskusjon i HO21-rådet
28. februar
• Inger Østensjø sitter i HO21-rådet
• Andre representanter fra kommunesektoren:
Nina Tangnæs Grønvold (konst. rådmann
Fredrikstad) og Kåre Reiten
(Levekårsstyret Stavanger)
• KS’ foreløpige forslag til vedtak i HO21-rådet:
HO21 rådet slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen. Rapporten
oversendes HOD med anmodning om videre oppfølging av anbefalingene med
sikte på et kunnskapsløft for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Rådet understreker betydningen av at det videre arbeidet skjer i dialog med
KS og i nært samarbeid med særlig KD og KMD.

Hovedstyret, KS, desember 2018:
• KS støtter etableringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan for
helse og omsorgstjenester.
• Den store skjevheten i ressursbruk mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
i helse- og omsorgsforskning må rettes opp. Det er behov for en
opptrappingsplan for forskning og utviklingsarbeid i kommunale helse- og
omsorgstjenester.
• Sentrale myndigheter må forplikte seg til å stille med friske midler til et
kunnskapsløft innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunene
kan evt. supplere kunnskapsløftet med frivillige bidrag.
• Det arbeides videre med en forpliktende finansieringsordning for dette
forskningsarbeidet.
• Den foreslåtte modellen for organisering av kunnskapsløftet – med fire
regionale samarbeidsorganer under et nasjonalt, strategisk organ – vil være
hensiktsmessig for å møte kommunenes behov for relevant og praksisnær
kunnskapsutvikling innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

